ZGOK.ZAM/14/15
Rzędów, dnia 30.07.2015 r.

WSZYSCY WYKONAWCY
Zaproszenie do składania ofert
dla zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych
równowartości kwoty 30 000 EURO
Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Rzędów 40
28-142 Tuczępy
www.zgok.ornet.pl
tel. 015 864 22 51, fax. 015 816 51 03
e-mail: m.chrabaszcz@zgokrzedow.pl
Zapraszam do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.:

„Przeprowadzenie pomiarów czynników szkodliwych w Zakładzie
Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Rzędowie w roku 2015”.
Rodzaj zamówienia: usługa
1. Określenie przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie pomiarów czynników szkodliwych
w Zakładzie Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Rzędowie w roku 2015.
Zakres zamówienia obejmuje:
Pomiary hałasu, zapylenia i wibracji w następujących miejscach:


Drgania ogólne –operator ładowarki



Operator wózka widłowego – drgania kończyn górnych



Hala namiotowa obsługa maszyn – rozdrabniacz końcowy, rozdrabniacz wstępny
separator balistyczny – hałas,



Zapylenie

w

środowisku

pracy

kompostownia,

hala

do

produkcji

paliw

alternatywnych
Po wykonaniu pomiarów Wykonawca powinien przedłożyć wyniki pomiarów z interpretacją.
2. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia:
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać osobiście
w siedzibie zamawiającego Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością Rzędów 40, 28-142 Tuczępy, lub telefonicznie pod
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numerem tel. 015 864 22 51. Pracownikami uprawnionymi do kontaktów
z Wykonawcami są: – Monika Chrabąszcz – stanowisko ds. zamówień, Karina
Kaczmarczyk – stanowisko ds. BHP.
3. Termin realizacji zamówienia: 21 dni od podpisania umowy
4. Opis wymagań stawianych wykonawcy:
O udzielenia zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
- są uprawnieni do wykonywania działalności będącej przedmiotem zamówienia,
posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym
i osobami umożliwiającymi wykonanie zamówienia,
- posiadają akredytację w zakresie wykonywania badań i pomiarów czynników
szkodliwych dla zdrowia w środowisku na podstawie przepisów ustawy z dnia 30
sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz.
935) – dalej u.s.o.z.
- nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie
art. 24 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z
2013 r., poz. 907 z późn. zm.)
5. Opis sposobu wyboru oferty najkorzystniejszej:
Oferta z najniższą ceną złożona przez wykonawcę, spełniającego określone
wymagania zostanie wybrana jako oferta najkorzystniejsza.
6. Termin i miejsce złożenia oferty
1. Oferty należy składać za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres:
m.chrabaszcz@zgokrzedow.pl, faksem na nr 015 816 51 03, pocztą, lub też dostarczyć
osobiście pod adres Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością, Rzędów 40, 28-142 Tuczępy w terminie do dnia
06.08.2015r. do godz. 15:00
2. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
3. Oferta winna być sporządzona na „Formularzu oferty cenowej” – Załącznik nr 1.
4. Ceny jednostkowe podane przez Wykonawcę w ofercie będą stałe przez cały okres
obowiązywania umowy i będą podstawą do rozliczenia z Zamawiającym.
5. Na opakowaniu lub w temacie oferty prosimy zamieścić następującą informację:
„Oferta na przeprowadzenie pomiarów czynników szkodliwych”.
6. W przypadku składania oferty wraz z załącznikami w formie elektronicznej należy
przekazać skan dokumentu (oferta cenowa) podpisanego przez Wykonawcę.
7. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
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Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierająca: nazwę (firmę), siedzibę i
adres wykonawcy, którego ofertę wybrano zostanie przesłana pocztą, pocztą
elektroniczną lub przekazana telefonicznie w terminie 7 dni roboczych od dnia
składania oferty.
8. Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy:
Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy zostanie przekazana pocztą
elektroniczną lub telefonicznie wykonawcy, którego ofertę wybrano.

Członek Zarządu

Prokurent

Paweł Łodej

Bogumiła Czerwiec
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